SM i skridskosegling 2019
Sällskapet Skridskoseglarna inbjuder till SM i skridskosegling 2019
Klasser: Dam, herr samt junior seglar i klasserna och grenarna nedan
Draksegel
Konstruktionsklass
KiteWing
Vintervindsurf
Kite
Grenar: Cource (bana) och STS (Shortrak). Kite kör bana och långdistans
Åldersklasser
Seniorer: Seniorer är de som under året fyller 21 år eller mer.
Juniorer: Junior är man t.o.m. det år man fyller 20 år.
Veteranmästare blir bäst placerade senior i första seglingen i course. Veteran är de som under
året fyller 55 år.
Datum:
Någon av helgerna nedan
19 - 20
januari
26 – 27
januari
16 - 17
februari
9 - 10
mars
16 - 17
mars
7-8
december
14 - 15
december
21 - 22
december
28 - 29
december
Kiteseglarnas SM i långdistans hålls vid annat tillfälle som bestäms inom gruppen kiteseglare
Plats:
Meddelas på skridskoseglarnas hemsida (skridskoseglarna.se).
Regler:
Förbundets gällande tävlingsregler finns på skridskoseglarnas hemsida.
Cource-racing seglas på 3-varvsbana.
Drake och utvecklingsklass kör triangelbana.
Kitewing, Kite och Vintervindsurf kör kryss - länsbana.
Slalom (STS) för Drake, KiteWing och Vintervindsurf: Startordning enligt instruktion på isen.
SM avgörs vid första lämpliga seglingshelg ovan.
Draksegel och konstruktionsklass seglar 2 seglingar i course. KiteWing, Vintervindsurf och
Kite seglar så många seglingar som hinns med i course. I STS seglas så många heat som det
hinns med.
Preliminärt program

Lördag: Course-racing och därefter slalom på kortbana (STS). Söndag: Reservdag eller
Sverige-cup tävling. Om det hinns med seglas ett ”One of the Kind” där de två bästa i varje
klass seglar mot varandra.
Programmet kan ändras för att på bästa sätt ta tillvara vind- och is-förhållanden.
Regattamiddag:
Vi försöker att ordna gemensamt boende med prisutdelning och trevlig samvaro lördag kväll.
Tag gärna med fina priser, som kan förgylla prisutdelningen.
Tävlingsledare:
Utses veckan före planerat SM
Anmälan:
Mailanmälan innehållande namn och klubb till Torgny Lagerstedt. Efteranmälan på plats är
tillåtet.
Mail till Torgny
torgny.lagerstedt@blankis.se
Startavgift:
Kronor 100:- per person till PlusGiro:541033-7 eller swish1231552918
Medlemskap i sällskapet skridskoseglare krävs 50:- PlusGiro:541033-7 eller
swish1231552918
OBS. SM-deltagare måste vara medlem i Sällskapet Skridskoseglarna och ha betalt
startavgift samt vara med i en klubb som ägnar sig åt issegling.
Med seglarhälsningar
Sällskapet Skridskoseglarna

